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TÁRGY: Contans WG biológiai gombaölő 
szer forgalomba hozatali és felhasználási 
engedélyének módosítása

A  Mezőgazdasági  Szakigazgatási  Hivatal,  mint  elsőfokú  élelmiszerlánc-felügyeleti  szerv  (a 
továbbiakban: engedélyező hatóság), a Belchim Crop Protection Hungary Kft.  (1016 Budapest, 
Zsolt  u.  4.)  által  képviselt  Prophyta Biologisher Pflanzenschutz GmbH (Inselstr.  12,  D-23999 
Malchow/Poel  Németország)  ügyfélnek  a  Contans  WG  biológiai  gombaölő  szer forgalomba 
hozatali  és  felhasználási  engedélyének  kiadása tárgyában indult  hatósági  eljárásban meghozta  az 
alábbi

határozatot:

Az  engedélyező  hatóság  a  Contans  WG  biológiai  gombaölő  szer forgalomba  hozatali  és 
felhasználási engedélyének a megadásáról rendelkező MgSzH 04.2/1784-1/2011 számú határozatot 
- egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja: 

Az engedélyokirat 7.  pontja az alábbiak szerint módosul:

7. A növényvédő szer eltarthatósága: 

Eredeti zárt csomagolásban, a hőmérséklet függvényében, a hűtött raktárból történő kiszállítást 
követően: 

Tárolási hőmérséklet: A termék maximális életképessége a 
kiszállítást követően:

20 oC 2 hét

< 15 oC 3 hét

< 4 oC 6 hónap

< -18 oC 1 év

Az ügyfél köteles a készítmény csomagolóeszközén a jelen határozatnak megfelelő módosításokat 
átcímkézéssel, vagy kiegészítő címkével feltüntetni legkésőbb 2011. szeptember 30-ig. Az elkészült 
címkét,  ill.  kiegészítő  címkét  nyomtatott  és  elektronikus  úton  az  engedélyező  hatósághoz 
nyilvántartás céljából be kell nyújtani

Az engedélyezési eljárás díja 50.000 Ft, amelyet  az ügyfél köteles a kibocsátott  számla alapján 
megfizetni.



04.2/5205-2/2011. 

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.
A  határozat  felülvizsgálata  jogszabálysértésre  hivatkozással  kérhető  a  Fővárosi  Bíróságtól  a 
határozatot  hozó  Mezőgazdasági  Szakigazgatási  Hivatal  (továbbiakban  MgSzH)  elleni  kereset 
indításával.
A keresetlevelet (3 példányban) az MgSzH-nál a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított 
harminc napon belül kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

INDOKOLÁS

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, 2011. augusztus 3.
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